รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 31 มกราคม 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 2 เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รหัสนักศึกษา
641121902
641120925
641121021
641121208
641120909
641121211
641121214
641121219
641121204
641120904
641220422
641120915
641121223
641121230
641121210
641720417
641120822
641120723
641121014
641120704
641120732
641120722
641120715
641120710
641120706
641120728
641120726
641121013
641121010
641120703

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.ลดาวัลย์ ลันดา
น.ส.ณัฐอริญก์ พรภูวเดช
นายอติชาต สีเชียงหา
นายรัชชานนท์ รอดพึ่ง
น.ส.ศิรประภา จันสว่าง
น.ส.สุพิชชา วีระคำ
น.ส.เกศราภรณ์ อายุยืน
น.ส.ธัญญารักษ์ ไชยเชษฐ
น.ส.สุดารัตน์ บดีรัฐ
น.ส.กานต์ธิดา สุ่มสาย
น.ส.ณิชาภัทร แนมเถื่อน
น.ส.ฐิติมา อินต๊ะ
น.ส.พัชรินภรณ์ ใจแสน
น.ส.วรกานต์ ศรีไชยวาล
น.ส.ทัศศิยา สุภาเพียร
น.ส.อัธณา ลามี
น.ส.อนันตญา เพ็งสุข
น.ส.จันทิมา เบ้าทอง
นายสิทธิชัย เบ็ญจมาศ
นายคุณากร ตุลาพัฒน์
นายสองเมือง คำพร
น.ส.ปาริชาติ วงษ์โสภา
นายธนกร ชาติรัก
น.ส.ณฐิตา คำแสง
น.ส.พรณภา คำสนิท
น.ส.นภาพร ทิพมะณี
น.ส.จีรวดี พันธุ์อุดม
น.ส.จันทร์จิรา มาจาด
น.ส.ธัญพิชชา สิงห์ผาสุข
น.ส.ณิชารัศม์ ศรีสุนทรวัฒน์

สาขาวิชา
คณะ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึ
คณะมนุ
กษาษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

( ต่อ )
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 31 มกราคม 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 2 เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รหัสนักศึกษา
641220411
641220402
641121024
641120501
641120711
641120623
641121019
641120618
641120919
641121022
641121030
641120733
641120702
641121025
641121001
641220412
641120605
641120601
641121026
641120323

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.สุธาสินี ทองมี
น.ส.พิมพ์พิมล อุษาพิทักษ์
นายธนกฤต สุวรรณจันทร์
น.ส.เมย์วดี สุวิบูลย์
น.ส.เยาวลักษณ์ ไพรเรือนเพชร
น.ส.เสาวลักษณ์ อุตทะรัมย์
น.ส.จิราภา เกิดพงษ์
น.ส.รุ่งนภาวรรณ วัณโณ
น.ส.ณัฐชดาพร เขียวเกิด
นายกิตติกวินท์ พะยอม
น.ส.ธัญมล ปัญญาดิษฐวงษ์
น.ส.สหทัย แก้วสระแสน
น.ส.อนุธิดา ดำเนิน
น.ส.สุธิสา มูรธากร
น.ส.ธัญญาภรณ์ ยศบุตร
น.ส.นพมาศ ราชสีภูมิ
นายธนากร คงหอม
น.ส.ปภิญญา กันทา
น.ส.มะลิวัลย์ คีรีทัศไนย
น.ส.จริยา ตาลทัพ

สาขาวิชา
ภาษาจีน
ภาษาจีน
คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
สังคมศึกษา
ภาษาจีน
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ภาษาจีน
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์

คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 31 มกราคม 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 1 เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รหัสนักศึกษา
641121908
641120112
641120113
641420805
641120126
641120115
641120114
641120610
641120708
641120731
641120101
641120713
641720104
641120110
641121515
641720103
641120720
641220407
641120410
641121503
641120920
641120922
641121514
641121511
641121512
641120125
641120913
641120912
641220413
641120923

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.สารินทร์ เสริมจันทร์
น.ส.สิริธร ฟักทอง
น.ส.ชลนิดา ม่วงสังข์
น.ส.ณัฏฐณิชา เตชะนันท์
น.ส.จิรนันท์ ไชยทองเครือ
น.ส.จีรนันท์ ทองประวัติ
น.ส.จีรนันท์ มโนมั่นธรรม
น.ส.ญาณิศา นาคสุข
น.ส.รัตติกาล สุทธิพนาสวรรค์
น.ส.ชนิกานต์ มีภักดี
น.ส.สุธิดา พลอาชา
น.ส.ธีราภรณ์ มาลาคีรีกุล
นายจักรกรินทร์ เรืองจุ้ย
น.ส.เกษศิรินทร์ ปินคำ
น.ส.ฐิติพร คำบรรลือ
นายณัลทวัฒน์ กีตา
น.ส.พรทิพย์ เชี่ยวชาญพนา
น.ส.สรารัตน์ คุณุ
น.ส.จิตร์สุภา พิณดนตรี
นายกิตตินันท์ เงินทอง
น.ส.จอมขวัญ เชียงมูล
น.ส.ธันยพร อินจันทร์
นายทนเดช นิลพัด
น.ส.ปรารถนา โพธิ์บัลลังค์
น.ส.พรมมณี เทศคง
น.ส.กัญญาพัชร จองตามา
น.ส.นภาวรรณ แซ่ม้า
น.ส.ฐิติกานต์ แซ่ท้าว
นายดุสิต จันทร์เนตร
น.ส.สุภาพร ผลวิรัตน์

สาขาวิชา
คณะ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึ
คณะมนุ
กษาษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

( ต่อ )
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 31 มกราคม 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 1 เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รหัสนักศึกษา
641120928
641120712
641121501
641120613
641420809
641120916
641120905
641120612
641120617
641121020
641220414
641320802
641121028
641220420
641120614
641121002
641220403
641120608
641220405
641121504

ชื่อ - นามสกุล
นายจารุพัฒน์ บุตรเพ็ชร
น.ส.ฉัตรกมล อินทสิทธิ์
น.ส.สิริวรรณ์ สมหวัง
น.ส.กรรณิการ์ คล่องดารณี
นายณัฐวุฒิ คีรีรมย์
น.ส.อรวรา แสงท้าว
น.ส.พรไพลิน ทรัพย์สมาน
นายพงศกร สกุลพอง
นายกฤษฎา พะชะ
นายกล้าณรงค์ หาพรม
นายพิษณุ บุญลือ
น.ส.กรองแก้ว วงเสนา
น.ส.ฉัตรกมล สวนบ่อแร่
น.ส.สุดารัตน์ บรรดาศักดิ์
น.ส.นิลมณี ไชยโน
น.ส.กานดา บุดิน
น.ส.สุรีรัตน์ มั่นยืน
น.ส.ใบเฟิร์น ชุนรัมย์
นายวรรธนกร ตองกลิ่น
น.ส.สิรินภา จองกลาง

สาขาวิชา
ภาษาจีน
สังคมศึกษา
เคมี
สังคมศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์
ภาษาจีน
ภาษาจีน
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
ภาษาจีน
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
ภาษาจีน
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
ภาษาจีน
สังคมศึกษา
ภาษาจีน
เคมี

คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 2 เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รหัสนักศึกษา
641530110
641530108
641530109
641730215
641530107
641530105
641820126
641220140
641220104
641220119
641120223
641220124
641730207
641220215
641220221
641320507
641820224
641820213
641320503
641220131
641121327
641220137
641121335
641220111
641520117
641121709
641121713
641420414
641121316
641121301

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.ชนิดาภรณ์ ภาคสินธ์
น.ส.วนิดา สัมฤทธิ์ดี
น.ส.มาลีวัลย์ บดีรัฐ
นายสรพงษ์ ขันทะสิกรรม
น.ส.ธิวาไล ชาวนาราษฎร์
น.ส.จิรายุ การะเวก
น.ส.นฤมล มีใจดี
น.ส.กษมน มิ่งเมือง
น.ส.ปวริศา มณฑา
น.ส.เกสรา ชินนะภา
น.ส.ถนอมทรัพย์ สีตาไว
น.ส.อภิลักษณ์ พรายละมูล
นายณฐกฤษ สนามทอง
น.ส.ประภัสสร ยันต์ประเวศ
น.ส.ชลรัตน์ดา พิมปาน
น.ส.อุษา นามปกรณ์
น.ส.พิยดา เก่งกล้า
น.ส.วรรณพร สิงห์คุ้ม
น.ส.ณัฐณิชา จักรสุข
น.ส.สุภาพร แถวบุญมี
น.ส.วันวิสา อุทิตะสาร
น.ส.วนิดา มีธะระ
น.ส.ชัชฎาภรณ์ พ่วงกองนะ
น.ส.กนิษฐา ปันตา
น.ส.อารยา ศรีนิล
น.ส.อภิญญา คำผลศิริ
น.ส.วารินทร์ทิพย์ ดอนวัดไพร
น.ส.ชนากานต์ ก่ำการยุทธ
น.ส.ณัฐกานต์ บังเกิดทรัพย์ทวี
น.ส.กุลสตรี สอนสำแดง

สาขาวิชา
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
การบัญชี
การบัญชี
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาไทย
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
ภาษาไทย
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
การบัญชี
ชีววิทยา
ชีววิทยา
การจัดการธุรกิจ
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา

คณะ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

( ต่อ )
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 2 เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รหัสนักศึกษา
641121705
641220143
641520121
641220225
641820117
641220138
641121308
641520120
641220132
641820127
641520116
641520114
641121711
641121714
641121431
641121701
641220134
641121412
641121435
641220228

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.พรพรรณ ทบพวก
นายเนติบัณฑิต เกตุกรรณ์
น.ส.ณัฐชยา อินยัง
น.ส.มนัสชนก เกิดเอี่ยม
น.ส.วิไลลักษณ์ รุ่งหัวไผ่
น.ส.นาติกา ตาใจ
น.ส.ทรรศนีย์ ทองรักษ์
น.ส.ฤดี อรชร
น.ส.สุภรักษ์ ใจยาว
น.ส.รัตติกาล เพชรรอด
น.ส.นันทนา สายสะอาด
น.ส.ชลธิชา ปู่นำพา
น.ส.อารีพร มิชิฉัยยะ
น.ส.นุชจรี ย้อยหยด
น.ส.ศศินิภา เหล่าจันขาม
น.ส.เบญญาภา ฉ่ำชื่นวงค์
น.ส.ฐานิดา รื่นเรณู
น.ส.นุกชิตา ชวนแพ
น.ส.ณัฐณิชา ดิษสวน
น.ส.ฑิฆัมพร ศรีพรม

สาขาวิชา
ชีววิทยา
ภาษาไทย
การบัญชี
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาไทย
การประถมศึกษา
การบัญชี
ภาษาไทย
รัฐประศาสนศาสตร์
การบัญชี
การบัญชี
ชีววิทยา
ชีววิทยา
การประถมศึกษา
ชีววิทยา
ภาษาไทย
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 1 เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รหัสนักศึกษา
631320801
641530106
641220110
631320808
641520123
641530117
631120119
631120118
641530111
641520119
641430103
641420411
641520124
641121330
641220106
641520111
641530103
641220142
631120114
641530112
641520128
641820219
641220115
641220108
641730212
641530114
641121303
641220107
641220101
641820240

ชื่อ - นามสกุล
นายพรชัย พิลึก
น.ส.ศิริพร บรรดาศักดิ์
น.ส.รัตติกาล กำแพงแก้ว
น.ส.ยุพินภรณ์ พลศร
น.ส.พรนภา จันนาค
น.ส.สุจิตรา ศรีคำพา
น.ส.ชลิดา พงษ์ป้อมเพชร
น.ส.พนิดา ธนดลบรรพต
น.ส.ศศิกานต์ สุขพร้อม
นายทวีศักดิ์ รุ่งเรือง
น.ส.ภารดี วินทะชัย
น.ส.ชลธิชา พูลกำลัง
นายสิทธิโชค มะโน
น.ส.กมลวรรณ สุขศรีปลั่ง
น.ส.ประภัสสร กว้างปัญญา
น.ส.อัมพวัน ผวาผดุง
น.ส.ทัศณวรรณ นุ้ยสุข
น.ส.ทิพเนตร อินทร์ประสิิทธิ์
น.ส.พิณนรี สกุลทหาร
น.ส.กชกร ร่วมจิตร
น.ส.วิปัศยา อินอยู่
น.ส.ภิรนัน พูลภาค
น.ส.เปรมฤทัย มณีวงษ์
น.ส.อรอุมา คำชู
นายอนุราศ หนองหลวง
นายทีระพงษ์ พลคล้าย
น.ส.จันทร์จิรา แจ่มจันทร์
น.ส.ธนพร ศรีทอน
น.ส.อภิสรา พันธ์พุก
น.ส.ลักคณา กลิ่นรุ่ง

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
การบัญชี
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
การบัญชี
การบัญชี
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การบัญชี
การบัญชี
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
การจัดการธุรกิจ
การบัญชี
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
การบัญชี
การบัญชี
ภาษาไทย
การศึกษาปฐมวัย
การบัญชี
การบัญชี
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
การบัญชี
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

( ต่อ )
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 1 เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รหัสนักศึกษา
631120103
641121312
641121306
641121311
641220144
641121324
641121333
631120125
641120211
641121305
641120224
641520115
641121319
641121307
641121318
641220118
641420402
641820124
641520126
641520108

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.วิลาวัลย์ จันทร์โสภา
น.ส.ชนนิกานต์ นรินยา
นายรัชชานนท์ ใจยอด
น.ส.พิชญ์สินี งามสะพรั่ง
น.ส.ศศินา หลวงแก้ว
น.ส.บัณฑิตา กาวิระเดช
น.ส.กฤติมาพร ปานถม
น.ส.นุชจรี แซ่ม้า
น.ส.นุสบา อินตาโสภี
น.ส.ชาลิสา เวียงสวัสดิ์
น.ส.สุมิษา สุขสิทธิ์
น.ส.พัชราภา ศรียัง
น.ส.รุ่งรัตน์ พนาลัยจารุ
น.ส.ศศิธร อินทโชติ
น.ส.น้ำทิพย์ คุณกรพิพัฒน์
น.ส.สิริจรรยา ลาดทองศรี
น.ส.อพัฌรา หงษ์จีน
น.ส.พัชรินทร์ เสี่ยงวงศ์
น.ส.วราภรณ์ คำบรรลือ
น.ส.เทวิกา อินยัง

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การประถมศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การบัญชี
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
การจัดการธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การบัญชี
การบัญชี

คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 1 เวลา 13.30 น.
ที่นั่งสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รหัสนักศึกษา
631420607
631720120
631121013
631420609
631820110
635320101
631121021
631121511
631820207
631820220
631120709
631820137
631420709
631420712
631820120
631420710
631820113
631420606
631120606
631820107
631120304
631121205
631120310
631120319
631120618
631820218
631420722
631820222
631121505
631121224

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.ธนัชพร ชมคำ
นายรวีโรจน์ เตยหอม
น.ส.ประภัสสร วันจันทร์
น.ส.อรวรรณ เกษร
นายศุภกานต์ ศรีม่วง
น.ส.จิราพร ตรรกนาถฤทัย
นายอนุรักษ์ ร่างวิจิตร
น.ส.พรพิมล จีนเอม
นายณัฐกุณ เกิดพันธ์
นายอมรเทพ สุวรรณรัตน์
น.ส.ภัทรวดี แสงดาวเด่น
น.ส.ณิพาพร สงวนพนา
น.ส.จิราภรณ์ รุ่งเรือง
น.ส.อัญชิษฐา เจียมศักดิ์
น.ส.เรือนเเก้ว พุ่มเจริญ
น.ส.ชาลิสา นิ่มขาว
น.ส.อัญธิกา ธรรมสร
นายอัถฐิสิทธิ์ เอี่ยมนเรพร
น.ส.พิมพา แซ่หมี
น.ส.ปรารถนา พิลึก
น.ส.ขวัญธิดา เดชอุดม
น.ส.กรกนก งาเนียม
น.ส.ธัญชนก แสงอะโน
น.ส.ศิริลักขณา ขุนแก้ว
นายธนวัฒน์ ขำศิริ
นายสัณหณัฐ กาญจนวิจิตร
น.ส.ศิริชล วงค์อ้ายตาล
นายวีกิต ทองวิชิต
นายนราธิป เมืองมุด
น.ส.เสาวลักษณ์ ป้อมแก้ว

สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาษาจีน
การจัดการโลจิสติกส์
รัฐประศาสนศาสตร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ภาษาจีน
เคมี
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์
สังคมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์
รัฐประศาสนศาสตร์
เคมี
ภาษาไทย

คณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

( ต่อ )
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 1 เวลา 13.30 น.
ที่นั่งสอบ
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รหัสนักศึกษา
631820135
631120325
631120307
631120316
631120322
631120329
631120309
631120328
631220230
631120305
631420612
631120306
631720106
631120201
631720111
631420715
631120327
631120221
631720110

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.เจนจิรา บุญลือ
น.ส.กาญจนา รอดปุ๋ย
น.ส.ศิริพร จินาเกตุ
น.ส.รักษิณา ร่มโพธิ์
น.ส.สราภรณ์ พ่วงสมจิตร
นายพิทยา จ้อยโทน
น.ส.เบญจมาศ ยาดำ
น.ส.เจษฎาพร กัลปพฤกษ์
นายศิริชัย มีภูเขียว
น.ส.รัตนากร สารทอง
นายกรวิชญ์ สมโภชน์
น.ส.สุชาดา จันนา
นายจิรวัตร ม่วงทอง
น.ส.พรหมพร อัศวธนัตถ์
นายวิญญู จะนะสมบัติ
นายบูรพา มณีเขียว
น.ส.เเพรวพราว พวงสมบัติ
น.ส.รีลาวรรณ อินทศร
นายธวานนท์ บดีรัฐ

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
การจัดการโลจิสติกส์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 2 เวลา 13.30 น.
ที่นั่งสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รหัสนักศึกษา
631122103
631420601
631122101
631122122
631122112
631420613
631121510
631820210
631820243
631820221
631820230
631820208
631220527
631820226
631420618
631820121
631121018
631820118
631820231
631820227
631820134
631121218
631121217
631820128
631820136
631220217
631720406
631320415
631320413
631320438

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.พลอยณพรรณ ศรีเครือแก้ว
น.ส.รุ่งทิวา ปรีหลาบ
นายนรสิงห์ แซ่โซ้ง
นายภาณุวัฒน์ ภิรมย์สิงขร
น.ส.กนกพร รัตนะวัน
น.ส.สุทัตตา นารอด
น.ส.ธิรดา เมืองหลวง
น.ส.ศิรินยา รักแก้ว
น.ส.นฤมล เเซ่ลิ้ม
น.ส.เบญญทิพย์ แสงแก้ว
น.ส.กัญญาณัฐ ลอยทุ่ง
น.ส.อาริสรา โพธิ์พล
น.ส.ณัฐนิช บุญรักษา
น.ส.เบญจมาภรณ์ เนตรแก้ว
น.ส.พัสตราภรณ์ พ่วงกองนะ
น.ส.จีระรัตน์ ป้องกัน
นายบุญชู น.ส.ฉวีวิไล มาน้อย
น.ส.อภัสราวรรณ อ่อนสิงห์
น.ส.ชนาภา ขำมี
น.ส.ยุวดี มโนรา
น.ส.วรรณพร พลแก้ว
น.ส.วนัสนันท์ เย็นอุทก
น.ส.บุษราภรณ์ พลอาจ
นายเกียรติศักดิ์ กำมะณี
นายผดุงเดช จ่อนเเดง
นายภคพล บุญมัติ
น.ส.จณิสตาร์ ชมพุฒ
น.ส.สุมารา หายะชู
น.ส.วรพิชชา ยิ้มเจริญ

สาขาวิชา

คณะ

พลศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์
เคมี
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาจีน
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

( ต่อ )
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 2 เวลา 13.30 น.
ที่นั่งสอบ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รหัสนักศึกษา
631320411
631220221
631120315
631320433
631420725
631320419
631820244
631820216
631820223
631420703
631820225
631120312
631220238
631820219
621120419
631120314
631220228
631120223
631120308
631220235

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.ลัดดา แพงหนู
นายพันธกานต์ เชื้อสิงห์
น.ส.โสภิตา ครองแก้ว
น.ส.กมลลา อินสกุล
น.ส.ปราชญ์สุดา หวังวิไล
น.ส.ณัฐธิดาพร จีนอินทร์
นายธัชพล พิมพ์ทอง
นายกิตติพงษ์ เกษร
นายวุฒิธิพงษ์ โพธิยา
น.ส.อรนภา นิลสกุล
น.ส.นิศามณี บุญดี
น.ส.ดวงฤดี จันทร์ประสงค์
นายกิจจา ปิ่นมณี
น.ส.เกวลี ปานน้อย
นายกฤษกรณ์ ภักดีชน
น.ส.พิชชาอร โคกฤทธิ์
น.ส.เรือนแก้ว แซเผือก
น.ส.ภัทริน สมภักดี
น.ส.อำพัน ไพรแสงบุญ
น.ส.นัฐพร สนิทดำรงค์

สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์
สาธารณสุขศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 2 เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รหัสนักศึกษา
625420413
631121420
631121416
631121403
631530106
625420422
625420323
631121418
631121411
625420328
631530124
631121426
631121319
635520104
631121301
625420314
635520121
625420304
625420327
635520107
625420303
625420307
625420321
631121419
631121428
631520102
631520118
631121326
631520108
635520109

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.นิรมล กล่อมบาง
น.ส.ศิริกัลยา เอี่ยมสุภา
น.ส.พัชรี พนาวิกัยพันธุ์
น.ส.ขรินทร์ทิพย์ รุ่งเรืองเฉลิม
น.ส.สุภาพร ด้วงเหม็น
น.ส.ศศิกานต์ ถิ่นนคร
น.ส.ดวงฤทัย ใจนิ่ว
น.ส.นารี วนาเกษตรสม
น.ส.สุภาพร แซ่หมี
น.ส.ชบา เจริญมิตรญาติ
น.ส.ณัฐพร สุธาพรธนะรัตน์
นายณัฐดนัย ภัสสรวิสิฐ
น.ส.วิภวา แซ่เฮ่อ
น.ส.จิรานี สีโดน
น.ส.จุฑารัตน์ ทองคำ
นายเมธี กาญจนเลื่องลือ
น.ส.สิริลักษณ์ ต๊ะแป้
น.ส.ณัฐวรรณ เครือคำอ้าย
น.ส.ธารารัตน์ จันแสง
น.ส.เขมิสรา กาญจนกลางไพร
น.ส.บุณยาพร พิชิตบรรพต
น.ส.ลิ้นจี่ น.ส.อารยา ไก่แก้ว
น.ส.ธัญลักษณ์ หมื่นเจิง
น.ส.เจนจิรา จินาพันธ์
น.ส.กชามาส ประทุมเดช
น.ส.จารุนันท์ ศรีสวัสดิ์
น.ส.กาญจนา ดัชถุยาวัตร
น.ส.พรรพษา โพธิ์ศรี
น.ส.โสภา ศิริจิรัสยา

สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การบัญชี
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์
การบัญชี
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การบัญชี
การประถมศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์
การบัญชี
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การบัญชี
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การบัญชี
การบัญชี
การประถมศึกษา
การบัญชี
การบัญชี

คณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

( ต่อ )
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 2 เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รหัสนักศึกษา
635520110
621121709
625420402
635520108
635520117
625420325
631121324
621220118
635520111
611420301
631520126
631530126
635520103
631121318
631121316
631520231
625420311
625420414
631520104
631520123

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.นิดานุช เรืองอดุลย์วิทย์
นายบารมี นิธิเมธา
น.ส.อลิษา กองมี
น.ส.สุธีรา สิทธิ์วิไล
น.ส.ไพลิน ใจผัดคำ
น.ส.กนกพร จันตา
น.ส.สุพัฒตรา นุ้ยสุข
นายเรวัต ป้อมเสมา
น.ส.โมโมอ่อ นายไชยวัฒน์ สังฆธรรม
น.ส.นภาพร ทองคำ
น.ส.มณฑา รัตนสุขสิน
น.ส.ประภาวดี นายยืนยง มูลเมือง
น.ส.วรรณภา อยู่คง
น.ส.ชูติมา วชิรมรกต
นายเจตพล ใจเครือ
นายสุรเดช วะลา
น.ส.แก้วกัญญา เสาอนันต์
น.ส.ขวัญฤทัย โพธิ์ไกร

สาขาวิชา
การบัญชี
ดนตรีศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์
การบัญชี
การบัญชี
การจัดการโลจิสติกส์
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การบัญชี
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การบัญชี
การบัญชี

คณะ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 1 เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รหัสนักศึกษา
631820129
631121010
631121009
631121008
631820104
631121317
631820143
631820115
631720310
635420218
631121005
631121006
631820213
631820215
631720412
631820102
635420213
631121713
631121023
631620215
631121026
631121001
631820214
631820122
631121012
631820109
631820123
631820236
631820126
631820205

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.โสรญา วงษ์สุวรรณ์
นายภานุพงศ์ เจรสาริกิจ
น.ส.นริศรา จันทรมณี
น.ส.กัลยากรณ์ คะใจ
น.ส.จุฑามาศ ชูชื่น
นายชยพล โคโรจวง
นายศุภวิชญ์ สืบแย้ม
น.ส.สุภัทรา บุญหนัก
นายนันทวัฒน์ ปานสุด
น.ส.จันจิรา ศรีนกทอง
น.ส.คณัญญา เย็นศิริ
น.ส.สุชาดา จงจิตร
น.ส.วรรณนิศา ชัยสี
นายเจษฎาวุฒิ พรมณี
นายนฤเบศร์ แจ้งอิ่ม
นายวริทธิ์ แซ่ด่าน
น.ส.สายใจ ต๋าคำ
นายธีรภัทร อาสนา
น.ส.ศุภาวรรณ ธาตุ
น.ส.นันทวดี คำค้อม
น.ส.ธัญลักษณ์ เหมือนทอง
น.ส.มนัชญา โสมศรี
น.ส.วรรณภา ความชอบ
นายธรรพ์ ฟองเอม
น.ส.กนกนภา บุญลือ
นายสาธิต ศรีโยธา
นายนนทิวากร คันทับ
น.ส.พัชรพร หมั่นเขตกิจ
น.ส.อริสรา บุญมาก
น.ส.พิชญาดา เรื่อศรีจันทร์

สาขาวิชา
คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
ดนตรี(ดนตรีสากล)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

( ต่อ )
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 1 เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รหัสนักศึกษา
631820139
631820206
631820124
631120918
631121017
631820114
631122130
631820106
631820204
631820105
631121512
631220223
631220207
631820239
631820201
631820224
631220233
631820103
631120614
631420713

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.วิลาสินี คำเรืองศรี
น.ส.พิชญาภัค เรื่อศรีจันทร์
นายจักรพันศ์ ดำมินเศก
นายภูริณัฐ มธุรส
น.ส.สาริณี ขวัญข้าวบรรพต
น.ส.ปริมนภา ตะก้อง
นายจักรกฤช อินยัง
นายศรดำรงค์ อ้นแก้ว
น.ส.สุพิชชา ชมชื่น
นายศุภวิชญ์ สถิตย์อยู่
น.ส.ปสุดา ทวีจะกิจ
น.ส.ภัชราภรณ์ โคธิเสน
น.ส.จันจิรา จันทรังษ์
นายจักรกริช เนียมหอม
นายภานุพงศ์ มนฑาประดิษฐ์
น.ส.ศศิธร เจียมศักดิ์
น.ส.อังคณา คำประดับ
น.ส.ธัญลักษณ์ อารมย์เจริญ
น.ส.ประนอม โคมลอย
น.ส.อทิตยา ศรีประเสริฐ

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คอมพิวเตอร์
ภาษาจีน
รัฐประศาสนศาสตร์
พลศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
เคมี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์

คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 1 เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รหัสนักศึกษา
621320809
625420317
625420305
631530111
621120108
631220110
631520119
625420313
631121320
631430109
631430103
631520213
631530110
635520106
631430102
621121705
621120102
631530107
635520101
631530101
631121401
631520105
631430105
631520121
631121408
621120126
631520106
621121704
631430106
621120101

ชื่อ - นามสกุล
นายนพดล มะยมหิน
นายจตุพร เนียมพา
นายสุวรรณภูมิ ทองโสภณ
น.ส.ธมลวรรณ บุญหนุน
น.ส.กชพร แซ่ม้า
นายธงชัย แช่มโสภา
น.ส.กัญญาภัค รอดกสิกรรม
น.ส.อรพรรณ พุทธิกานนท์
น.ส.วิภาวดี พรมบ่อ
น.ส.ณัฎติกา โมทารัตน์
น.ส.ณนันท์ญา ปานศิลา
น.ส.พรรณภษา พุ่มรอด
น.ส.ศิรินภา มะนูญ
น.ส.เกศริน ดำรงจรัสพงศ์
นางจันทร์จิรา พรหมศิริ
นายวราวุธ โมลาลาย
น.ส.พรสินี เชาว์ดุลพินิจ
น.ส.อรัญญา สุวรรณพันธ์
น.ส.จันทร์จิรา เอนกพัฒนาไพร
น.ส.สุธิชา อุปัจจ๊ะ
นายก้านทอง ใจฮึก
น.ส.รัชนก สอนตน
น.ส.สุภัสสร อ่อนศรี
น.ส.กนกภรณ์ แขเกษม
นายณัฐชัย จอมนภา
น.ส.ภัทราภรณ์ อ่วมสถิตย์
น.ส.วราพร พูลสิน
นายทศพล น้อยเนารัง
น.ส.กองแก้ว เอี่ยมมาตร
น.ส.ปิยะวรรณ คำสอน

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การบัญชี
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
การบัญชี
การจัดการโลจิสติกส์
การประถมศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ดนตรีศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การประถมศึกษา
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
การบัญชี
ดนตรีศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษาปฐมวัย

คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

( ต่อ )
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 1 เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รหัสนักศึกษา
631520115
621120103
631121409
631520212
631121406
621120124
631430113
631121329
621120119
621120129
621121717
621120121
631520218
621120110
611120833
621120105
631530118
631530122
621120116
631520209

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.อิสริยา พันทสิงห์
น.ส.เทียมหทัย สรรเสริญพรสุข
น.ส.กัญณรินทร์ กองเส็ง
น.ส.พลอยไพลิน สุธรรมมา
น.ส.ศศิภา หมู่ปัน
น.ส.ถาวรีย์ สีขาว
น.ส.วรรณพร จันทร์หอม
น.ส.รจนา ไพรวงษ์
น.ส.สิทธิณี กื้ดจิกไผ่
น.ส.อัฐชฎาพร สายเปลี่ยน
นายมณฑล เเก้วเพชร
น.ส.กษิรา พิลึก
น.ส.จุฑารัตน์ คีรีวรรณ์
น.ส.กัญญารัตน์ แก้วทอง
นายภัชราเชษฐ์ อ่อนฉาย
น.ส.ณัฐธิดาภร โคกมา
พิยดา บุญช่วย
น.ส.นุชนาท ทองด้วง
น.ส.ชุติมา แซ่ว้าน
น.ส.กาญจนา กุลไว

สาขาวิชา
การบัญชี
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
การบัญชี
การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
ดนตรีศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
การบัญชี
การศึกษาปฐมวัย
พลศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
การบัญชี
การบัญชี
การศึกษาปฐมวัย
การบัญชี

คณะ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 2 เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รหัสนักศึกษา
631121402
621120122
631530103
631530121
631530115
631530117
631530104
621121708
621121714
621121713
631220132
621120114
621120115
631121405
631121414
625420405
621121712
621120113
631220119
631121321
631430108
621120128
631520215
631520224
631121415
591720419
631121404
631520202
631420402
631420216

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.กมล แซ่ม้า
น.ส.ฉันทิสา แซ่กือ
น.ส.ศิริเกศ ใจมา
น.ส.ณัฐวดี ขาวทุ่ง
น.ส.สุพรรณษา คงสุข
น.ส.จิราพร ทวี
น.ส.เจนจิรา ท้วมโพธิ์แก้ว
น.ส.เมธารินทร์ กลิ่นเกิด
น.ส.จริญญา ทองคำ
น.ส.กานต์ธิดา อินทร์หอม
น.ส.นภารัตน์ มีสกุล
น.ส.กวินทรา อ้นเงิน
น.ส.กวินนาถ ผาด่าน
น.ส.วิภา สถิรอาชา
น.ส.วิลัยพร ฉัตรสุภาพงศ์
นายวงศธร คงหิรัญ
นายณัฐภัทร สังข์อนันต์
น.ส.สุรพัศญาน์ ดิสกุล
น.ส.ประภัสรา ดวงแก้ว
น.ส.พิชญา มูลผม
นายไกรวิทย์ กุลสุ
น.ส.ยศวดี สถิตย์เกิด
น.ส.เสาวลักษณ์ อินทร์เดช
นายสุรเชษฐ เปี้ยหล้า
น.ส.ศรัณย์พร คำตา
นายรัตนกาญจ์ โพธิ์ศรี
น.ส.ดาราวรรณ พนาลัยจารุ
น.ส.สุริสา ปานดำ
น.ส.เสาวนีย์ เกียรติพงศ์อรุณ
น.ส.จันทิวา วันสูง

สาขาวิชา
การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
ดนตรีศึกษา
ดนตรีศึกษา
ดนตรีศึกษา
ภาษาไทย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์
ดนตรีศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
การประถมศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษาปฐมวัย
การบัญชี
การบัญชี
การประถมศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์
การประถมศึกษา
การบัญชี
การจัดการทั่วไป
การตลาด

คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

( ต่อ )
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 2 เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รหัสนักศึกษา
631420209
631520113
631520112
631520225
631530120
631121328
631530119
631420217
631420223
631520204
631520128
631420211
631420207
631520117
631520127
631430111
631420220
631420222
631420410
631530128

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.นารีรัตน์ อินทโมรี
น.ส.พรประภา เสมบาง
น.ส.กัญญาวีร์ ดวงเล็ก
น.ส.ดวงกมล เกตุสาคร
น.ส.พัชรี มะโนน้อม
น.ส.วรกานต์ รอบคอบ
วิภาวรรณ นิลมุข
น.ส.กฤษณา โมลาลาย
น.ส.พิมพ์ปภัสร์ เพชรทอง
น.ส.เพ็ญพรรณ ทายาทกวิน
น.ส.ปติญาพร เหล่าเขต
น.ส.สุพรรณี กาญจนา
น.ส.ศศิชา ศรีจินดาวนา
น.ส.ประพรรณภษา ท่างาม
น.ส.สุกัญญา กล้าเขตกาล
นายจิรภัทร บุญเกตุ
น.ส.ธัญณภัทร์ จีรังกูล
น.ส.นันทิตาภรณ์ รุ่งสกุล
น.ส.เบญจมาภรณ์ ประโพธิ์ศรี
น.ส.วิภาพร แซกือ

สาขาวิชา
การตลาด
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การประถมศึกษา
การบัญชี
การตลาด
การตลาด
การบัญชี
การบัญชี
การตลาด
การตลาด
การบัญชี
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
การตลาด
การจัดการทั่วไป
การบัญชี

คณะ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 2 เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รหัสนักศึกษา
631620204
631620222
631620205
631120428
631720101
631120408
631120427
631121711
631820125
631120407
631121718
631120426
631120420
635420212
631120326
635420221
631720105
635420214
635420210
631120410
631420506
631120824
631620217
631120412
631120406
631720104
631720207
631120404
631220219
631120424

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.นันทิยา แสนวงค์คำ
น.ส.นภัสวรรณ สุขเกษม
น.ส.ศุภรัตน์ ชลนะ
น.ส.กนกกาญจน์ ชัยดิษฐ์
นายตันณ์ติกรณ์ ยิ้มบุญเกิด
น.ส.วิจิตรา ยศพรมราช
น.ส.เพชรไพลิน ขุนภักดิ์นา
นายสันติราษฎร์ คำเกิด
น.ส.ปวันรัตน์ แสงกล้า
น.ส.ปรารถนา ปาระท่า
นายกัมพล เพียราชโยธา
นายคณิติน ดำสนิท
นายธีรยุทธ ชัยสมบัติ
น.ส.พัชรวีร์ พัฒนันพร
นายเอกสิทธิ์ ษมาจิตรุ่งเรือง
น.ส.วรินทร สาฉลาด
นายสมภพ สำราญสูข
น.ส.สุทธิดา น.ส.อมลณัฐ เอี่ยมอ่อน
น.ส.พรรัตนวดี สิทธิชัยศิโรรัตน์
น.ส.รุ่งอรุณ จุลมุสิก
นายพีรพัฒน์ เผือกคล้าย
น.ส.สลิลทิพย์ ตุ่นเมือง
นายณศุภกร แย้มมาก
นายสรายุทธ อินเลี้ยง
น.ส.สุพิชชา หนองอุดม
นายกรวิชญ์ เจริญสุข
น.ส.สุกัญญา วาจูอิน
น.ส.เบญจมาศ อาษากิจ
น.ส.พาฝัน ทิพย์สุข

สาขาวิชา
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ดนตรี(ดนตรีสากล)
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ดนตรี(ดนตรีสากล)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การจัดการทั่วไป
คณิตศาสตร์
การจัดการทั่วไป
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป
ภาษาอังกฤษ
นิเทศศาสตร์
พลศึกษา
นิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีพลังงาน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

( ต่อ )
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 2 เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รหัสนักศึกษา
631820108
631720210
631120831
631720211
635420217
631720405
631122106
631120409
631120425
631720109
631120822
631120419
631720113
631120413
631620118
631120405
631120617
631120411
631120513
621320118

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.ณัฐณิชา บัวกฎ
นายณัฐศาสตร์ สาแช
นายภาณุภัทร วัชรพัฒนกุล
นายเพชรพิษณุ จิระเดชประไพ
น.ส.สุวิชญา กวินไชยพัฒน์
นายโอลิเวอร์ เคร็ทซ์
นายกันตภณ บุญอินทร์
น.ส.อิทธิพร บุญอินทร์
นายเนติวงค์ ดวงรัตน์
นายกิตติโชค ศิริเมือง
นายเทพฤทธิ์ มะลิต้น
น.ส.ธันยพร กอสัมพันธ์
น.ส.ธนัฐชา จันทร์นาก
นายทนชัย แป้นเพชรอำพรสี
น.ส.สุภาวดี แก้วสุวรรณ
นายปัญจพล ดีเวช
น.ส.ธมลวรรณ หาญวิชา
น.ส.เบญญาภา มธุรส
น.ส.ศิริโสภา เศรษแสงศรี
นายศุภกร แช่มช้อย

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
เทคโนโลยีพลังงาน
พลศึกษา
เทคโนโลยีพลังงาน
การจัดการทั่วไป
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
พลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
พลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาษาอังกฤษ
นิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 2 เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รหัสนักศึกษา
631620204
631620222
631620205
631120428
631720101
631120408
631120427
631121711
631820125
631120407
631121718
631120426
631120420
635420212
631120326
635420221
631720105
635420214
635420210
631120410
631420506
631120824
631620217
631120412
631120406
631720104
631720207
631120404
631220219
631120424

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.นันทิยา แสนวงค์คำ
น.ส.นภัสวรรณ สุขเกษม
น.ส.ศุภรัตน์ ชลนะ
น.ส.กนกกาญจน์ ชัยดิษฐ์
นายตันณ์ติกรณ์ ยิ้มบุญเกิด
น.ส.วิจิตรา ยศพรมราช
น.ส.เพชรไพลิน ขุนภักดิ์นา
นายสันติราษฎร์ คำเกิด
น.ส.ปวันรัตน์ แสงกล้า
น.ส.ปรารถนา ปาระท่า
นายกัมพล เพียราชโยธา
นายคณิติน ดำสนิท
นายธีรยุทธ ชัยสมบัติ
น.ส.พัชรวีร์ พัฒนันพร
นายเอกสิทธิ์ ษมาจิตรุ่งเรือง
น.ส.วรินทร สาฉลาด
นายสมภพ สำราญสูข
น.ส.สุทธิดา น.ส.อมลณัฐ เอี่ยมอ่อน
น.ส.พรรัตนวดี สิทธิชัยศิโรรัตน์
น.ส.รุ่งอรุณ จุลมุสิก
นายพีรพัฒน์ เผือกคล้าย
น.ส.สลิลทิพย์ ตุ่นเมือง
นายณศุภกร แย้มมาก
นายสรายุทธ อินเลี้ยง
น.ส.สุพิชชา หนองอุดม
นายกรวิชญ์ เจริญสุข
น.ส.สุกัญญา วาจูอิน
น.ส.เบญจมาศ อาษากิจ
น.ส.พาฝัน ทิพย์สุข

สาขาวิชา
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ดนตรี(ดนตรีสากล)
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ดนตรี(ดนตรีสากล)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การจัดการทั่วไป
คณิตศาสตร์
การจัดการทั่วไป
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป
ภาษาอังกฤษ
นิเทศศาสตร์
พลศึกษา
นิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีพลังงาน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

( ต่อ )
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ห้อง 2 เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รหัสนักศึกษา
631820108
631720210
631120831
631720211
635420217
631720405
631122106
631120409
631120425
631720109
631120822
631120419
631720113
631120413
631620118
631120405
631120617
631120411
631120513
621320118

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.ณัฐณิชา บัวกฎ
นายณัฐศาสตร์ สาแช
นายภาณุภัทร วัชรพัฒนกุล
นายเพชรพิษณุ จิระเดชประไพ
น.ส.สุวิชญา กวินไชยพัฒน์
นายโอลิเวอร์ เคร็ทซ์
นายกันตภณ บุญอินทร์
น.ส.อิทธิพร บุญอินทร์
นายเนติวงค์ ดวงรัตน์
นายกิตติโชค ศิริเมือง
นายเทพฤทธิ์ มะลิต้น
น.ส.ธันยพร กอสัมพันธ์
น.ส.ธนัฐชา จันทร์นาก
นายทนชัย แป้นเพชรอำพรสี
น.ส.สุภาวดี แก้วสุวรรณ
นายปัญจพล ดีเวช
น.ส.ธมลวรรณ หาญวิชา
น.ส.เบญญาภา มธุรส
น.ส.ศิริโสภา เศรษแสงศรี
นายศุภกร แช่มช้อย

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
เทคโนโลยีพลังงาน
พลศึกษา
เทคโนโลยีพลังงาน
การจัดการทั่วไป
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
พลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
พลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาษาอังกฤษ
นิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รหัสนักศึกษา
621920117
631530123
631530127
631530109
631530105
631320706
621121711
635520120
631121309
635520122
631121303
631520109
621320210
631121307
635520112
631121315
631121421
631121314
631121312
631530112
631121310
631121304
611120704
625420302
631520122
625420320
625420319
625420322
625420301
631121313

ชื่อ - นามสกุล
น.ส.กุลนิภา กลิ่นเพ็ญ
น.ส.รัดดาวรรณ แจ่มแจ้ง
น.ส.เปมิกา ประสาทเงิน
ชลธิชา รักษ์ชน
สายพิน มะลิพรม
นายอภิสิทธิ์ สระทองฑา
นายโชคทวี เกิดม่วง
น.ส.ปกิตตา คำเมฆ
น.ส.วริษา สิงหราช
น.ส.เบญญาภา ถาน้อย
น.ส.ตรีนุช ปกป้อง
น.ส.กัลยา นพนาบดี
น.ส.ศศิกานต์ งามสม
น.ส.ชุติมา ธรรมพฤฒินันท์
น.ส.เฟื่องรดา ฉะฉ่ำ
น.ส.วิชุดา ขันศรี
น.ส.อลิชา พิทักษ์คามเขต
น.ส.เก็จมณี แซ่กือ
น.ส.ศรีวิมล สีขุมเหล็ก
น.ส.วันวิสา เพชรโต
น.ส.พิยาดา โสขำ
น.ส.พัชรี สุยะมั่ง
น.ส.อังคณา เพชรพิจารณ์
น.ส.อังคณา พลากร
น.ส.ศศิภา เรืองอดุลย์วิทย์
น.ส.สุดารัตน์ นารีรัตน์สกุล
น.ส.กชกร พานทอง
น.ส.สุทธิดา คุมพล
น.ส.สุภัสสร เจริญผลิตผล
น.ส.ฤทัยวรรณ ทองเงิน

สาขาวิชา
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดนตรีศึกษา
การบัญชี
การประถมศึกษา
การบัญชี
การประถมศึกษา
การบัญชี
เคมี
การประถมศึกษา
การบัญชี
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การบัญชี
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
สังคมศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์
การบัญชี
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การประถมศึกษา

คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

( ต่อ )
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ห้อง ออนไลน์ เวลา 17.30 น.
ที่นั่งสอบ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รหัสนักศึกษา
625420315
625420318
621320811
631121322
631121327
631121302
631520124
625420423
631121308
625420406
625420407
625420428
631520103
631520116
625420401
631420221
625420309
625420420
625420429
625420408

ชื่อ - นามสกุล
นายต้น แก้วตินะ
น.ส.ณัฐธิดา นายนภัสกร กสิพันธุ์
น.ส.เพียรพร สีฟอง
น.ส.ลักศณาพร แซ่หว้า
น.ส.โสภิตา สอนคำ
น.ส.ศรินยา นนท์ประทาน
น.ส.สุดารัตน์ ต๊ะสุ
นายสุริยา รัตน์พธร
นายสุรยุทธ์ ศรีมณีกิจ
นายอาฟัส นายเฮซาน น.ส.สุพิชชา พลอยโตนด
น.ส.อัจฉรา ฝนตะคุ
น.ส.สิรีกานต์ คามณีวงศ์
น.ส.อวัลดา จันทะเสน
นายสรยุทธ น้อยรักษา
นายสุเทพ นายวรพงษ์ น.ส.อุมาพร โปวิจัย

สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
คณิตศาสตร์
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การบัญชี
การจัดการโลจิสติกส์
การประถมศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การบัญชี
การบัญชี
การจัดการโลจิสติกส์
การตลาด
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์

คณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

*หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที และควรศึกษาคู่มือการสอบ/ระเบียบการสอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706555 ต่อ 1571

